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Ziņa. Viedoklis
Nosaukti 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki
Ceturtdien, 5.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts *Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā nosaukti 2015./2016. mācību
gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.
Noteikumi nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2015./2016.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts
vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā
mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot
valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības
speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.
Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošo darbu norise pamatizglītībā paredzēta februārī un martā, svešvalodu centralizēto eksāmenu norise
vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējo valsts pārbaudījumu norise 9. un 12.klašu skolēniem - maijā un jūnijā.
Lai apstiprinātu 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus, Ministru kabineta noteikumu projekts vēl tiks skatīts
valdībā.
*http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40349793

Pasākums
Piešķirtas "Ekselences balvas" dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem
25.februārī notika "Ekselences balvas" piešķiršana dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. Pasākumu organizēja LU Dabaszinātņu
un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fondu.
"Ekselences balvu" bioloģijā saņēma Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija), fizikā – Modris Šāvējs (Mārupes vidusskola), ķīmijā –
Pāvels Pestovs (Rīgas 72. vidusskola), matemātikā – Ilze Gaņina (A. Upīša Skrīveru vidusskola).
Pretendentus "Ekselences balvai" izvirzīja skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas un pašvaldības.
Pretendentu atlase notika divās kārtās. Fināla kārtā 20 Latvijas inovatīvākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji
demonstrēja savu meistarību, vadot mācību stundas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, vērtējot savu kolēģu veikumu un
analizējot dažādas mācību situācijas.
Apbalvošanas ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā visus dalībniekus uzrunāja Valsts prezidents Andris Bērziņš,
izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, LU rektors Mārcis Auziņš un balvas mecenāti. Pasākuma dalībniekus iepriecināja arī LU
Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris "Aura".

Darbam noderīgi. Pieredze
Seminārs par Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu
Lai iepazīstinātu Latvijas valodu mācību priekšmetu skolotājus un citus interesentus ar iespējām, projektiem un atbalsta materiāliem,
ko Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) piedāvā valodu apguves veicināšanai, 2015.gada 20.martā VISC organizē semināru par
Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu jaunajai 2016.-2020.gada programmai.
Pasākumā piedalīsies EMVC pārstāve – EMVC direktora vietniece/programmu vadītāja Susanna Slivenski. Semināra darba valoda –
angļu.
VISC aicina piedalīties valodu skolotāju metodisko apvienību vadītājus, valodu skolotājus, augstskolu mācību spēkus, kuri piedalās
valodu skolotāju sagatavošanā un pārējos interesentus. Seminārs notiks Strūgu ielā 4 (zālē), sākums plkst.9:30. Par dalību seminārā
tiks izsniegtas apliecības.
Reģistrācija tiešsaistē - http://directhit.lv/pieteiksanas/index.php

Projekta diskusija Ventspilī
Kvalitatīva profesionālā izglītības īstenošana nav iedomājama bez modernas mācību materiāli tehniskās bāzes, sakārtotas
infrastruktūras, mūsdienīga un darba tirgum atbilstoša mācību satura, profesionāliem un motivētiem pedagogiem. Jaunu
mācību programmu satura ieviešana, moderna mācību aprīkojuma un tehnoloģiju ienākšana profesionālās izglītības iestādēs izvirza
arī jaunus uzdevumus iestādes vadītājiem un pedagogiem. Līdztekus jautājumam Ko mēs mācām? arvien aktuālāks kļūst jautājums
Kā mēs mācām? Vai esam gatavi un sagatavoti jaunajiem izaicinājumiem? Vai didaktiskie principi un pedagoģiskais process
nodrošina izglītības mērķu sasniegšanu? Tie ir tikai daži jautājumi, ko VISC uzdos diskusijas “Mācību metodika un
formāts profesionālajā izglītībā” dalībniekiem.
Diskusija notiks 11.martā Ventspils Digitālajā centrā (2.stāvā, konferenču zālē), Akmeņu iela 3, no plkst.11:00 līdz 13:00. Diskusiju
vadīs VISC Izglītības satura departamenta direktore Sarmīte Valaine.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu tiešsaistē: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.
Diskusiju būs iespējams noskatīties arī ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa
Mācību metodika un formāts ir devītā no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusiju cikls tiek
organizētsEiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LVKA1-KA1ECETA).
Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.

VISC aktualitātes
Kursi sākumskolas vācu valodas skolotājiem
11.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes (koka un metāla) uzaicināto dalībnieku saraksts
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts
3.atklātās mājsaimniecības olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Matemātikas 65.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Latvijas pārstāvniecība Šveices talantu forumā
Ķīmijas 56.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Par diagnosticējošajiem darbiem dabaszinātnēs 9.klasei un matemātikā 8.klasei

Sadarbības partneru aktualitātes
Skolēnu mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus piedāvās Latvijas jauniešu prātos un sirdīs
dzimušas biznesa idejas
Jau šosestdien, 7. martā, biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JAL) kopā ar Swedbank aicina uz ikgadējo Vislatvijas
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Pavasara gadatirgu modes un izklaides centrā Rīga Plaza.
Vislatvijas SMU Pavasara gadatirgū šogad piedalīsies 122 jauniešu veidots uzņēmums (77 vidusskolas un 45 pamatskolas) SMU no
Latvijas skolām, kuri dienas garumā piedāvās savus oriģinālos izstrādājumus - kosmētiku, dažādus koka izstrādājumus,

rotaslietas un aksesuārus, kā arī aplikāciju un interneta lapu izstrādes risinājumus. Detalizētāks gadatirgus dalībnieku
saraksts ŠEIT.
JAL valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns saka: „Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus ir izglītojošs, skolēniem būtisks notikums, kad
viņi var ne vien parādīt savu veikumu plašākai sabiedrības daļai, bet arī novērtēt citu īstenotās idejas. Tas ir notikums, kas daudziem
no nākotnes uzņēmējiem un darba devējiem ļauj tuvāk iepazīt un izprast uzņēmējdarbības vides procesus. Daļai gadatirgus dalībnieku
šī ir pirmā pieredze sava produkta piedāvāšanā, un sniedz neaizstājamu ieguldījumu viņu uzņēmējspēju attīstīšanā.”
„Gadatirgū skolēnu mācību uzņēmumi parāda savu veikumu, un tas ir īstais brīdis, kurā jaunieši var iedvesmoties viens no otra, lai paši
pamēģinātu uzņēmējdarbības pieredzi – jaunas zināšanas, pirmos pārbaudījumus un sasniegumu gandarījumu. Tas ir brīdis, kurā
skaidrāk var atbildēt sev uz jautājumu – vai tā ir vide, kurā vēlos turpmāk darboties. Ar šo projektu vēlamies veicināt tieši praktiskās
uzņēmējdarbības izglītības pieejamību jauniešiem pēc iespējas vairāk Latvijas novadu un skolu,” saka Reinis Rubenis, Swedbank
valdes loceklis un Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs, SMU programmas partneris.
Gadatirgus ietvaros notiks jauno uzņēmumu izvērtēšana un apbalvošana 5 nominācijās – Sociāli atbildīgs uzņēmums, Inovatīva
biznesa ideja, Labākais stends, Labākā pārdošanas komanda, Videi draudzīgs produkts. SMU izvērtēšanu veiks pieredzējusi
profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā būs pārstāvēta Swedbank, Rīga Plaza, Microsoft, Latvijas Valsts Meži, INBOX,
Lattelecom, LDDK, LTRK, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, biznesa augstskolas Turība, Banku augstskola,
RTU Riga Business School, Pasākumu bode, zīmols LUDE, SIA Flora un JAL programmu absolventi.
Patlaban JA Latvija ir reģistrējusi 812 SMU, kas par 10% pārsniedz šogad plānoto 780 reģistrēto SMU skaitu.
JA SMU programmu un gadatirgu ilggadēji atbalsta JA Latvija partneri Swedbank un modes un izklaides centrs Rīga Plaza.

Antra Laumane,
JAL mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758;
E-pasts: antra@jal.lv

Aicina vidusskolēnus reģistrēties pasākumam „Eksakto zinātņu diena 2015”
Sākusies reģistrēšanās ikgadējam Latvijas Universitātē (LU) pasākumam skolēniem „Eksakto zinātņu diena 2015”. Līdz 20. martam
ikviens vidusskolēns, kuru interesē dabaszinātnes, matemātika un datorika, aicināts izveidot savu komandu un pieteikt dalību
pasākumam, kas notiks 18. aprīlī.
Lai iepazītos ar LU fakultātēm un piedāvātajām studiju programmām no studentu skatupunkta, „Eksakto zinātņu dienas’’ gaitā tās
dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Datorikas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas fakultātes. Fizikas un matemātikas
fakultātes posms būs izvietots kādā no minētajām fakultātēm. Pasākumā skolēnus sagaidīs atraktīvi uzdevumi un iespēja cīnīties ar
citām komandām no visiem Latvijas reģioniem. Plānots, ka kopumā piedalīsies līdz pat 18 komandu.
Lai piedalītos „Eksakto zinātņu dienā 2015”, skolēniem jāizveido 5 skolēnu komanda. No 2. marta līdz 20. martam jāizpilda pieteikuma
anketa.
No 21. marta līdz 10. aprīlim jāiesūta mājas darbs. Mājas darbā būs jāizveido video, plakāts, eseja, dzejolis, prezentācija vai kāda cita
formāta darbs, kurā komanda parādīs, kā izprot mājas darba tēmu. Tēma tiks izsludināta 21. martā. Pasākumā jāierodas 18. aprīlī.
Pagājušajā gadā, veicot uzdevumus, skolēni iemēģināja roku pie strotoskopa, būvēja paši savu elektrodzinēju, ar ožas palīdzību
noteica dažādas vielas pēc to smaržas, baroja pīles un orientējās Universitātes gaiteņos.
Pasākumu rīko LU Ķīmijas, Fizikas un matemātikas, Datorikas, Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāšu studentu
pašpārvaldes sadarbībā ar LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.
Ar plašāku noteikumu aprakstu var iepazīties nolikumā, kā arī informatīvajā video.
Toms Vāvere,
LU Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu pašpārvalde
Tālrunis: 27820459,
e-pasts: Toms.Vavere@gmail.com

Atlikušas divas nedēļas kandidātu pieteikšanai Jauniešu Saeimai
Vēl divas nedēļas turpināsies kandidātu pietikšanās Jauniešu Saeimai un balsošana par kandidātu pieteiktajām idejām. Iesaistīties
Jauniešu Saeimas vēlēšanās vēl var pagūt ikviens jaunietis vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Ideju pieteikšana un balsošana par tām
noslēgsies 15.martā.
Patlaban savu kandidatūru Jauniešu Saeimai pieteikuši jau 91 kandidāti, piedāvājot savas idejas Latvijas attīstībai. Visaktīvāk
vēlēšanām kandidāti piesakās no Rīgas un Vidzemes vēlēšanu apgabaliem, savukārt salīdzinoši mazāk aktīvi ir jaunieši no Zemgales,
Latgales un Kurzemes vēlēšanu apgabaliem.
Trīs nedēļu laikā kopš izsludinātas 5.Jauniešu Saeimas vēlēšanas no četriem piedāvātajiem tematiem visvairāk ideju saņemts
izglītības un kultūras jomās, kā arī sadaļā par sabiedrību un cilvēktiesībām. Tāpat jaunieši savas idejas var pieteikt arī aizsardzības un
drošības jomās, kā arī tēmai „Es un Eiropas Savienība”.
Līdz šim par Jauniešu Saeimas deputātu kandidātu idejām atdots ievērojams balsu skaits, un kopumā par kādu no idejām savu balsi
atdevuši jau vairāk nekā 2300 cilvēki. Visvairāk balsu saņemts par Vidzemes, Zemgales un Rīgas vēlēšanu apgabalos pieteiktajām
idejām. Katrs vēlētājs var nobalsot tikai par viena kandidāta piedāvāto ideju, bet savu izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot balsi
no viena kandidāta idejas pie citas.
Pieteikties projektam un balsot par idejām var līdz 15.martam Jauniešu Saeimas oficiālajā mājaslapā ― vēlēšanu platformā
www.jauniesusaeima.lv. Reģistrēties dalībai projektā, kā arī balsot par jauniešu piedāvātajām idejām var ikviens portāla Draugiem.lv
lietotājs.
100 jaunieši, kuru idejas gūs vislielāko balsu skaitu, kļūs par 5.Jauniešu Saeimas deputātiem. No jauniešu idejām taps deklarāciju
projekti, kuriem ievēlētie deputāti varēs iesniegt priekšlikumus un, debatējot Saeimā, vienoties par noslēguma dokumentiem.
Jauniešiem būs iespēja mācīties pierādīt savas idejas pamatotību, tās ieviešanas nepieciešamību un meklēt kompromisus.
Projekta centrālais notikums būs 27.aprīlī, kad ievēlētie 5.Jauniešu Saeimas deputāti sanāks Saeimas namā.
Jauniešu Saeima notiks jau piekto reizi. Projektu īsteno Saeima, informatīvi atbalsta sociālais tīkls Draugiem.lv, Latvijas Televīzija un
Latvijas Radio. Sekot projekta aktivitātēm iespējams arī sociālajos tīklos
www.draugiem.lv/jauniesusaeima/,www.youtube.com/jauniesusaeima un Twitter ― @jauniesusaeima un @jekaba11.
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